ప్ాేరొంభానికి ముొందు...
"ఏయ్ ..."

"ఎవరుువ్ ?ఎొందుకు నా వొంట పడుతునాువ్?

"నేను ఎవరి వొంటా పడను...అొందరూ నా వొంటే పడుతారు...క ొందరు ననుు అడడ ొం

ప్ెటు ుకుొంటారు...మరిక ొందరు ననుు వాడుకుొంటారు...ఇొంక ొందరు ననుు తమలో కలుపుకుొంటారు "
"నీలో అొంత గొపప శకిి ఉొందా?"

"సృష్టు పుటుుక నుొంచే నేను వునాును..నాలో ఆ శకిి లేకప్ో తే ...అసలు నేనే లేకప్ో తే ఈ పేపొంచొంలో

మనుష్ుులు మానులు పశుపక్ష్యుదులలోో అొంతా శూనుమే....ననుు అకుున చేరుుకునువారు

ధనుులవుతారు..ననుు వదద నుకునువారు భ్ేష్ు ులవుతారు ...అొంతొందుకు నేను లేకుొండా నీ ఉనికికి
అరథమే లేదు"

"అొందరూ ననుు సమరిొంచుకుొంటారు..అొందరూ నా గురిొంచే చపుపకుొంటారు"

"అొందరూ ననుు కోరుకుొంటారు...నేను ఎపుపడూ తోడుగా ఉొండాలనుకుొంటారు"
"నేను లేకుొండా ఈ మనుష్ుులు లేరు "

"నేను లేకుొండా ఈ మనుష్ుులోో అనుబొంధాలు ఆప్ాుయతలూ లేవు"
"నేను మనసును "
"నేను ప్రేమను "

"నేనుొంటేనే నువువొంటావు"

"నేనుొంటేనే నీ మనసుకు ఒక అరథొం...మనసుసొంటే సరిప్ో దు...ఆ మనసులో ప్రేమ..నేను ఉొండాలి "
"నిజమే నేను నినుు ప్రేమిసుినాును..ఐ లవ్ యు"

"నేనూ.. మీ టూ ...ఎొందుకొంటే మనసు లేని చోట ప్రేమ ఉొండదు .."
"మనసు లేని ప్రేమ..ప్రేమ లేఉొండా మనసూ ఉొండదు.."
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"అయినా మనొం లేకుొండా ఈ మనుష్ుులు ఏదో లా బేతికేసి ునాురు..."
"ఏదో లా బేతకడొం వేరు..ప్రేమగా బేతకడొం, వేరు...
మనసు ప్రేమ ..స్రుహితులు...భారాుభ్రి లు..తలిో దొండుేలు..సో దరులు..బొంధువులు...అనిు బొంధాలూ
మనతోనే ముడి వేసుకునాుయి..సృష్టులో స్్ి ీ పురుష్ులు...వాళ్ళలోోనే బొంధాలు అనుబొంధాలు స్రుహ
సొంబొంధాలు ...."

"మనలిు గురిిొంచే వాళ్లో.మనలిు ప్రేమిొంచేవాళ్లళ మన గొపపతనానిు.ఔనుతాునిు పది మొందికి చాటి
చప్రపవాళ్లళ ఉనాురా?
"ఆ దేవుడు మనుష్ుులను సృష్టుొంచి మనలిు కూడా సృష్టుొంచాడు...మనలిు గురిిొంచేవాళ్లళ ఎకుడో వుొండే
వుొంటారు..అొంతా విష్ు
ు మాయ..."
తథాసుి
***
నేను అమమను
నేను నానును
నేను బాబాయ్ ని ,ప్టనిుని బామమని తాతయుని
వదినని ఆడపడుచుని
నేను స్రుహితుడిని ఆత్మమయ నేసి ానిు ...
నేను బొంధువుని ..చుటు రికొం ఉనువాడిని..
నేను తోటిఉదో ుగినిని ..సహచరుడిని మితుేడిని
నేను పేకృతిని...!
మరి నేను...?
నేను ప్రేమను
మిమమలిు ఒకుటి చేస్ట మీలోని అనుబొంధాలకు ప్ాేణొంప్ో స్ట మిమమలిు మీరేకాదు..మీవారిని ప్రేమిొంచేలా
చేస్ర..
మీ ప్రేమను
ననుు ప్రేమిొంచొండి...నా శ్ావస చివరివరకూ మీతోనే వుొంటాను...
ఎొందుకొంటే ప్రేమిొంచడొం మాతేమే తలిస్టన ...
ప్రే...మ....ను...నేను
***
మెలిోగా భ్యొంభ్యొంగా ఇొంటలోకి అడుగుప్ెటు ాడు.అొంతకనాు భ్యొంగా బామమ బెడ్ రూమ్ లోకి త ొంగి
చూసాడు.బామమ మొంచొం మధులో పదామసనొం వేసుకుని బుదిిగా చదువుకుొంటుొంది.
అదేదే రామాయణమో భారతమో అనుకుొంటే అనుకుొంటే ప్రస్ బుక్ లో తల దూరిునటేు....
ఆతమహతు చేసుకోవడొం ఎలా? అను పుసి కొం అది.రచయితలకు టాప్టకుులు దొ రకనటుు ఈ పుసి కొం
రాసారేమిటాే బాబూ ..అని సవగతొంగా తనలో తానే గొణుకుుొంటును అతగాడే ఈ కథకు
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కథానాయకుడు...గోప్ాలొం నామధేయుడు...వొంటి ప్రరు గోప్ాల్ అయితే ఇొంటి ప్రరు..క ొంగు..పూరిి ప్రరు
క ొంగు గోప్ాల్.
క ొందరు గోప్ాల్ అొంటారు..మరిక ొందరు గోప్ట అొంటారు..
బామమ మాతేొం "గోపు..ఒరే గోపుడూ"అని ప్టలుసుిొంది.
తల్లో తొండరే గోడ మీద ఫ్రేమ్స లో ఫ్్ేజ్ అయాురు.అలాోరు ముదుదగా ఐస్ కరమ్
ీ స తినిప్టొంచి మరీ ప్ెొంచిొంది
మనవడిని.
అలాొంటి బామమ అర్జొంటు గా బాల్లు తనేుస్ట గోడమీదికి ఎకాులని ఫ్టక్స అయిప్ొ యిొంది.
దానికాురణొం..
గోప్ాల్ భ్యానికి రీజన్ ...
ఈ కథకు ముహూరి ొం షాట్ తలుసుకోవాలొంటే కథతో ప్ాటు మనొం ముొందుకు వళ్లోలిసొందే.
***
ప్ాేరొంభ్ొం
ఆ ఇొంటలో వును కాుర్కుర్సస ర్ొండేర్ొండు.ఒకటి బామమ కాుర్కుర్స... మరోటి హీరో కాుర్కుర్స ...ఇొంకా కాుర్కుర్స
ఆరిుస్ు్ ఐటెమ్ గర్సో ్ లేరు.
బామమ హీరోయిన్ కాుర్కుర్స కోసొం గొడవ...ఆ గొడవకు కారణమెైన బామమ గోప్ాల్ కు విలన్ లా
కనిప్టసి ుొంది.బామమ చేస్ర పనులు విలనీలా ఉనాుయని గోప్ాల్ సాురొంగ్ ఫ్్లిొంగ్.
చాలా మొందికి బాోక్ మెయిల్ మాతేమే తలిస్రి బామమకు చాలా మెయిల్స తలుసు..ఎపుపడలా ఎటువైపు
నుొంచి వసుిొందో తలియదు.
ఎపుపడూ ఆతమహతు ఎలా చేసుకోవాలా ?అని థిొంక్ చేసి ూ ఉొంటుొంది.ముప్ెైప రోజులోో తలుగు తమిళ్
కనుడ..లాొంటి భాష్లు నేరేప పుసి కాలునుటుు ఆతమహతు చేసుకో వడొం ఎలా?అనే పుసి కాలు వతికి వతికి
ఓ రచయిత "పతిేకలు తన రచనలు వేసుకోవడొం లేదని...ఆతమహతు చేసుకోవడానికి రకరకాల మారాాలు
వతికి ...మోకాలోోని మెదడు పొంజేస్.ట .తన పేయతాులనే..ఓ పుసి కొంగా "హ్యుప్్ గా ఆతమహతు చేసుకోవడొం
ఎలా?అనే పుసి కొం రాస్ట మార్ుటలోకి వదిలాడు..ఆ పుసి కొం బామమ కొంట పడడ ొం క నేయడొం జరిగిొంది... "
***
ప్టటుగోడ దూకి లోపలి వళ్లోలా?గేట్ త్మసుకుని,తోసుకుని లోపలి ఎలో లా?అను చిను డైలామాతో ఆగి "గేట్
త్మసుకుని వళ్ో డమే బెటర్స అనుకునాుడు.
టెైొం మిడ్ నైట్.
అలా అని ఆ టెైొం లో బామమ మిడ్ నైట్ మసాలా టీవీ లో చూసుిొందనుకునేరు.
అలా అని మనవాడి కోసొం ఎదురుచూసుిొంది కూడా ప్ొ రప్ాటున ప్ొ రపడకొండి .
కిచన్ లో ల ైట్ వలుగురుొంది.అలా అని మనవాడి కోసొం చారు వేడి చేసి ుొందని కూడా అనుకోవదుద.
గోప్ాల్ మనసు బి ప్ాజిటివ్ అని కాకుొండా, స్ట నగ్టివ్ శొంకిసి ో ొంది.
ఈ టెైొం లో బామమకు కిచన్ లో ఏొం పని? క ొంపదీస్ట మళ్ళళ ఏదైనా తిొంగరి పని చేయడొం లేదు కదా?
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Konguchatu+Prema

***

